– vi bidrar til
engasjement
i lokalmiljø

Vi bidrar til engasjement i lokalmiljøet
Sparebankstiftelsen Halden disponerer store verdier den fikk som utgangspunkt ved etableringen
1.november 2011. Styret har ansvar for og mål om at disse verdier blir ivaretatt på en betryggende
måte til beste for vårt lokalsamfunn. Målet er å bidra til økt aktivitet og positiv utvikling i Halden og
gjennom våre gaver og støtte til allmenheten viser vi dette.
Det er viktig at vi har god styring og kontroll med vår virksomhet og at vi har et godt omdømme for
sparebankstiftelsens arbeid. Samtidig synliggjør vi vårt nære slektskap til den banken vi springer ut
fra.
Vårt perspektiv er svært langsiktig og våre handlinger preges også av dette, ikke minst gjennom vår
forvaltningsstrategi.

* Tekst til forsidebilde (HA 11. april 2015, Tekst og foto: Sara Helen Engmo) :

- En storslått gave
Jubileumsbenken på brygga ble avduket lørdag. Det var mange som hadde møtt opp for å få med seg avdukingen av
jubileumsbenken. Før Kjell Hagen tok til ordet spilte Idd Skolemusikkorps opp med nydelig og stemningsfylt musikk.
– Under feiringen i går var det litt for kaldt, men vi fikk heldigvis varme og fint vær i dag som vi skal overrekke vår gave
til byen, sier styreleder i Sparebankstiftelsen Kjell Hagen da det var på tide å avduke jubileumsbenken lørdag formiddag.
En vakker silhuett
Både store og små var spente på å se hvordan gaven fra Sparebankstiftelsen ville ta seg ut på Langbrygga.
– Det å kunne se Iddefjorden og den vakre silhuetten av festningen fra benken samtidig var ideen. Derfor synes vi
plasseringen her var flott, forteller Kjell Hagen til folkemengden som venter spent.
Jubileumsbenken er en gave fra Sparebankstiftelsen Halden og Halden Sparebank. Tegneren av den nye benken, som
faktisk er hogget i Iddefjordgranitt, er Nina Ebeltoft Nordbø.
”Veldig flott”
– Det er en storslått gave, og det er viktig at den var i granitt fra Iddefjorden. Jeg mener at selve granitten ble tatt ut av
Erik Johansen, og Johansens Monumenthuggeri i Skjeberg har hogget den ut, sier ordfører Thor Edquist.
– Jeg har kun sett tegningen av benken tidligere, og jeg har ikke sett den avduket før nå. Konturen av festningen på
benken gjør også benken veldig flott og spesiell, fortsetter Edquist.

Styret beretning 2015
Etableringen
Sparebankstiftelsen Halden ble etablert 1.november 2011 som følge av vedtaket om
sammenslutning mellom Rygge & Vaaler Sparebank og Halden Sparebank til den nye regionbanken
Sparebank1 Østfold Akershus.
Etableringen av Sparebankstiftelsen Halden skal sikre at den kapital som var opparbeidet gjennom
mer enn 175 år i Halden Sparebank forblir i vårt lokalsamfunn og forvaltes gjennom oss.

Styrende organer
Generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen Halden
Sparebankstiftelsen Haldens øverste organ er generalforsamlingen. Den består av 12 medlemmer
og 2 varamedlemmer.
Bjørn Ståhl – leder
Renè Antonsen – medlem
Thor Fagereng – medlem
Anne Julsrud Haugen – medlem
Jon Ole Torp – medlem
Ann-Lisbeth Østby – medlem

Else Marie Andersen Guldahl – nestleder
Dag Brekke – medlem
Wenche Scott Hagen – medlem
Bjarte Norheim – medlem
Karsten Wiig – medlem
Nina Ebeltoft Nordbø – medlem

Liv Marit Sundstøl – varamedlem

Henrik Falch – varamedlem

Medlemmene velges av og blant kundene i Sparebank1 Østfold Akershus og som har
bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg.
Valg av medlemmer til generalforsamlingen skjer gjennom særskilte kundevalg. Medlemmene har i
2015 bestått av 8 menn og 4 kvinner. Generalforsamlingens leder er Bjørn Ståhl som også har
møterett og talerett i styremøtene.

Styret for Sparebankstiftelsen Halden
Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer;
Kjell Hagen, arb.styreleder
Roger Caspersen, nestleder
Hanne Gudem, medlem
Åse Gustavsen, medlem
Elin Cathrine Hagen, medlem
Espen Holtan, varamedlem
Gro Hauge, varamedlem
Arbeidene styreleder Kjell Hagen er eneste ansatte i Sparebankstiftelsen Halden og stiftelsen har
adresse; Wiels plass 2, 1771 Halden og e-mail; post@sparebankstiftelsenhalden.no
Sparebankstiftelsen Halden har et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø. Sykefraværet
utgjorde 0 %. Som regnskapsfører har stiftelsen knyttet til seg firma Regnskapsservice AS. Som
revisor er PricewaterhouseCoopers engasjert.

2015 var det året vi feiret byens 350 års jubileum. Det gjenspeiler seg i gaveutdeling som aldri tidligere har vært så høy.

Stiftelsens formål
Stiftelsens hovedformål er;
•
•
•

Bidra til å videreføre sparebanktradisjonene, særlig ved å gi gaver til allmennyttige formål
Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank1 Østfold Akershus
Ha en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen har fått tildelt.

Stiftelsens viktigste oppgave utover det å forvalte kapitalen er å gi bidrag til allmennyttige formål i
det distrikt som har bygget opp kapitalen til tidligere Halden Sparebank og ved sin virksomhet
understøtte Sparebank1 Østfold Akershus i bankens videreføring av sparebanktradisjonene.
For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med ovennevnte formål og de
rammer som til enhver tid følger av regelverk for sparebankstiftelser og norsk finanslovgivning.

Vi samarbeider slik at prosjektene kan bli større og bedre: Det er mange som støtter ny lekeparken i Busterudparken.
Bak f.v.: Ulf Ellingsen (kommunen), Asle Berg (Grimsrød), Kjell Hagen (Sparebankstiftelsen), Tom Willy Prangerød
(Halden Sparebank), Jørn Berg (Berg Sparebank), Anette Henning (Berg sparebank). Foran: Morten Ulekleiv og Malin
Østli Langseth. Erik Vitanza og Handel i Halden er også blant initiativtakerne. (HA 21. April 2015) Foto: Anja Lillerud

Rammebetingelser
Norsk økonomi opplever for tiden store utfordringer som følge av lavere aktivitet i
petroleumssektoren. En reduksjon i oljeinvesteringene har lenge vært ventet, men utslaget på
sektoren har blitt større som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. Foreløpige anslag fra Norges
Bank viser at veksten i Fastlands-BNP ble redusert fra 2.3 prosent i 2014 til 1.4 prosent i 2015,
hvilket er det laveste vekstnivået siden finanskrisen. For 2016 forventes å bedre Norges
konkurranseevne når det gjelder tradisjonelle eksportvarer, og gi et løft for norsk eksportnæring.
Svekkelsen av kronen bidrar også til å trekke inflasjonen opp, gjennom høyere priser på importerte
varer. Forutsatt at kronen ikke svekkes videre er imidlertid effekten midlertidig, og i tiden som
kommer er det dermed forventet at inflasjonen vil avta noe. Målt ved konsumprisindeksen (KPI) er
inflasjonen på nær inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent. Ved å justere for avgifter og
ekskludere energipriser (KPI-JAE) er den underliggende inflasjonen noe høyere.
Pengepolitikken ble holdt ekspansiv gjennom 2015. Norges Bank kuttet styringsrenten 0.25
prosentpoeng to ganger gjennom året, hvilket ga en rekordlav styringsrente på 0.75 prosent.
Sentralbanken har signalisert at det er utsikter til ytterligere rentekutt i løpet av første halvår i
2016. Til tross for rekordlavt rentenivå ligger imidlertid norske renter godt over nivået hos våre
viktigste handelspartnere.

Vi bidrar til korpsrekrutering og samarbeid mellom skolekorpsene

Strategiplan
Vi sa opp vår forvaltningsavtale med Formuesforvaltning i mai 2015. Den frigjorte kapital ble brukt
til å være med på bankens ønske om emisjon hvor vi til sammen bidro med NOK 60 mill. Derav NOK
30 mill. som ble tatt opp som lån i Sparebank1 Telemark.
Vår forvaltningsavtale med Allegro Kapitalforvaltning løper fortsatt og vi har nå plassert NOK 10
mill. der. Etter emisjonen er vår eierandel i banken 31.8 %.
I samarbeid med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har våre to stiftelser bidratt aktivt til at
banken nådde sitt mål med emisjonen.
Styret har i 2015 hatt en gjennomgang og evaluering av forvaltningsstrategien og foretatt enkelte
endringer.

Etiske retningslinjer
Det er svært viktig for oss at gavesøkere, forretningsforbindelser, myndigheter og allmennheten har
tillit til vår profesjonalitet og integritet. Stiftelsen har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som
inneholder generelle prinsipper for aktsomhet for å unngå interessekonflikter.
Disse retningslinjer gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte.

Håndballklubben Halden får støtte til trenerkoordinator. Her ser vi Tom W. Prangerød og Kjell Hagen
fra Sparebankstiftelsen med HKHs Trine Grip, Arild Andersen, Merethe Tjøstolvsen, Hans J. Eriksen,
Hedvig Ekstrand, Helle Gjørsund, Ingrid Åsberg, Aime Adolfsen og Viktoria Aarum.

Gaver til allmennyttige formål
Året 2015 var det året vi feiret byens 350 års jubileum. Det gjenspeiler seg i vår gaveutdeling som
aldri tidligere har vært så høy. Stiftelsen delte ut ca.kr.6.8 mill. i prosjektstøtte i 2015 samt bevilget
ca kr. 3,1 mill i prosjektstøtte som vil bli utbetalt neste år.
Det er i tillegg også delt ut ca.kr.1.5 mill. i breddegaver. Disse gavene er belastet Fredrikshald
Sparebanks jubileumslegat, som disponeres av Sparebankstiftelsen Halden.
Stiftelsen har mottatt og behandlet 60 søknader hvorav 20 ble avslått. I tillegg har vi innvilget 160
søknader om breddegaver.

Utbetalte prosjektgaver 2015
Konservering av Halden-søylen, rep. av sokkel
FAU Hjortsberg skole – skolekjøkken
Idd Bygdehus – restaurering
Tistedal Musikforening – uniformer
Halden Skiklubb – kartprosjekt
NJFF Østfold, Berby action camp 2015
Baptistkirken Elim – prosjekt barn/unge
Halden idrettslag – kastgruppa
Fredrikshald Kystlag – prosjekt museum Søndre Sjøbod
FAU Risum ungdomsskole – skolekjøkken
FAU Os skole – skolekjøkken
FAU Gimle skole – skolekjøkken
Fredrikshald Teater – utvendig restaurering
Halden kulturproduksjon – Halden 350 år
Lekepark i Busterudparken
Halden Skytterlag – omlegging av tak
Sarpsborg kommune 1000 års jubileum 2016
Haldenbenk v/gjestebrygga – jub.gave Halden kommune 350 år
Berg IL – hjertestarter og kurs
Metodistkirken Halden – restaurering av kirken
Torpbukta og Ystehede velforening – nærmiljøanlegg
Opera Østfold – Tosca 2015
Prosjekt Tor Brynildsen – jubileum
Ladies Tour of Norway og samarbeidspartnere – barn/mosjon.
Prosjekt korpsrekruttering – skolekorpsene
DNBE – jubileumskonserter Halden 350 år i Brygga kultursal
Fredriksten musikkfestuke
Juleselskapet – leie av lager for kulisser og rekvisita
Halden Kvinnehåndball – trenerkoordinat
Halden Sanitetsforening – prosjektstøtte jentekonferanse
Berga selskapslokaler – restaurering av kjøkken
Halden Røde Kors – mannskapsbil
Idd og Enningdalen historielag – hoggskur Gamle Prestebakke
Halden Sømandsforening – skifte av kledning
Halden Skiklubb – utvidelse av parkeringsplass ved Demma
TTIF – coerver coaching fotballskole
Veslefrikk barne- og ungdomsteater – jungelboken
Villekulla barne og ungdomsteater – Annie
Haldens klub – restaurering av tak i ballsal
Kvik HFK – garderobeanlegg Halden stadion
Halden Golfklubb – innkjøp av gressklipper
Prosjekt «Den hvite dame» Fredriksten festning – delutbetaling
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162.875.47681.250.000.100.000.100.000.63.000.65.000.54.750.50.000.46.464.49.840.48.590.1.300.000.100.000.400.000.50.000.500.000.180.700.27.000.85.000.230.000.302.125.50.000.180.000.300.000.200.000.100.000.60.000.75.000.69.015.100.000.175.000.50.000.64.000.200.000.75.000.95.000.80.000.300.000.200.000.150.000.100.000.-

Sum utbetalte gaver 2015

Kr. 6.836.040.-

Haldengallaen 2015 og våre æresprisvinnere

Foto: Stein Johnsen

Foran (f.v) Henrik, Therese, og Halvor Næss Diesen, Safia Abdi Haase, Josefine Mjølnerød og Camilla Hansen.
Bak (f.v) Trude Marie Jensen, Kay Hafsrød, Hanne Følstad , Tom Andreasen, Joachim Lund Heier og Olav Lundanes.

Sparebankstiftelsen Halden deler hvert år ut tre ærespriser på Haldengallen. Æresprisen innen
humanitær gikk i 2015 til Tom Andreasen som driver Hand 2 Hand organisasjonen som hjelper barn
i Romania. Den neste Æresprisen tildeles næringslivet, som i år gikk til Hanne Følstad for
Bryggerhuset. Æresprisen i Kultur gikk til Diesen-familien. Søsknene Therese, Henrik og Halvor Næss
Diesen tok i mot prisen på vegne av seg selv og faren Jan Henrik Diesen, som var forhindret fra å
komme. Pappa Diesen har videreført sitt engasjement for kulturlivet i Halden til sine barn.

Følgende fikk også tildelt priser på Haldengallen 2015: Safia Abdi Haase (Årets Haldenser), Josefine Mjølnerød og
Camilla Hansen (HAs travtrofee-pris) Trude Marie Jensen (HAs sang og musikkpris), Kay Hafsrød, (Årets ildsjel),
Joachim Lund Heier (HAs sølvballen pris) og Olav Lundanes (HAs ærespris idrett).

Økonomiske resultater
Hovedinntekten til stiftelsen er det utbytte vi mottar på våre egenkapitalbevis i Sparebank1 Østfold
Akershus.
Dette utbytte var på 4,40 kroner pr. bevis som til sammen utgjør NOK 12,8 mill.kr.
Driftskostnadene utgjorde kr.1,9 mill. kr. i år, mot kr. 1,9 mill.kr. forrige år.
Våre finansplasseringer utover våre egenkapitalbevis ga en avkastning på 1,8 mill.kr.
Stiftelsens årsresultat ble et overskudd på kr.11.948.073.- som styret foreslår disponert slik:
Avsatt til gavefond
kr.6.422.500.Overført til annen egenkapital
kr.5.525.573.Etter denne disposisjonen er den frie egenkapitalen på 27,9 mill.kr.
Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.
Halden, 14.april 2016
Styret i Sparebankstiftelsen Halden

Alle trenger bullshit-filter

Søylen på plass

De syntes jentekonferansen var skikkelig bra.
Fra venstre Victoria Dahl, Laura Merveille Dahirwe,
Tiril Brosveet og Victoria Strøm Vikran.

9. april 2015 ble Arne Vigelands ”Haldensøylen” reavduket som
åpning av byens 350 års-jubileum. Oppussing av Haldensøylen
var for øvrig Sparebankstiftelsen Haldens ”julegave” til Halden.

Jubler for førjulsgave

Opera Østfold Tosca

Tommelen opp: Kåre Thorvaldsen og Leif Thore Mørk
i Halden Golfklubb er glade for julegaven fra Sparebankstiftelsen. Foto: Kristian Bjørneby

Et vanvittig smell fikk publikum til å hoppe høyt på stolen.
Eline Byrne var rett og slett strålende i rollen som Tosca.
Foto: Stein Johansen

Takk til Sparebankstiftelsen Halden

Hyllest til slitærne

FAU Gimle skole har fått en pengegave til skolekjøkkenet.
Pengene har blitt brukt nye hvitevarer og annet utstyr.
Elevene på 6. trinn sender en stor takk tilbake.

DNBE Jubileumskonsert Halden 350 år i Brygga kultursal.
Foto: Sara Helen Engmo

